
ประเทศไทย 
 
ความขัดเเยงทางการเมืองไดสงผลรายตอเศรษฐกิจไทยในป 2551 กระทบทั้งดานการใชจายของรัฐบาลเเละ
การลงทุนของภาคเอกชน เม่ือรวมกับภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิทั่วโลกซึ่งกระทบตอการสงออกใน
ไตรมาสที่4 ทาํใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลงไปอยูที่ระดับต่ําสุดนับเเตป 2544 อัตราเงินเฟอเรง
ตัวสูงขึ้นในชวงครึ่งเเรกของปแตไดปรับตัวลดลงในชวงครึ่งหลัง  คาดวาเศรษฐกิจไทยจะหดตวัในป 2552 
นโยบายการเงินและการคลงัแบบขยายตวั จะชวยไดในระดับหน่ึง เเตรัฐบาลคงตองมีมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อ
รักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะกลับมาขยายตวัในปหนา 
 
เศรษฐกิจไทยในปที่ผานมา 
 
ผลกระทบจากความขัดเเยงทางการเมืองเเละเศรษฐกจิโลกที่ชะลอตัว ทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง     
2.6 %   ในป 2551 ครึ่งหนึ่งของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2550 และเปนอัตราที่ต่ําทีสุ่ดนับตั้งเเตป 
2544 เปนตนมา   ใน 6 เดือนเเรก อัตราการขยายตวัของเศรษฐกิจเขมแข็งอยูที่ระดับเกือบ 6% แตเม่ือ
ไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงและหดตัวลงถึง 4.3% ในไตรมาสที่ 4 
 
การใชจายภาครัฐที่หดตวัลงเกิดจากความตึงเครียดทางการเมืองและความไมเเนนอนทางนโบาย รัฐบาลได
ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนเวลา 12 วัน ในเดือนกันยายน ความขัดเเยงรุนเเรงขึ้น
เม่ือกลุมผูชุมนุมไดเขายึดพื้นที่สนามบนินานาชาติทัง้ 2 เเหงของไทย ซึ่งตองปดทําการเปนเวลา 9 วัน ตั้ง
เเตวันที่ 24 พฤศจิกายน ตอมาในเดือนธันวาคม ศาลรฐัธรรมนูญไดมีคําสั่งตัดสินยุบ 3 พรรคการเมืองที่เปน
พรรครวมรัฐบาล นําไปสูการจัดตั้งรัฐบาลใหม ประเทศไทยมีนายกรฐัมนตรีถึง 4 คนในป 2551 การ
เปลี่ยนแปลงบอยครั้งทําใหเกิดความลาชาในการเบิกจายงบประมาณเเละการดําเนินโครงการตางๆของรัฐ 
รวมทั้งโครงการรถไฟฟาในกรุงเทพที่ลาชามาตั้งเเตป 2550 การลงทุนภาครัฐลดลง 4.8% ในป 2551 เม่ือ
เทียบกบัการขยายตวัที่ 3.4% ในป 2550 การบริโภคภาครัฐเติบโตเพียง 0.4% (ลดลงจาก9.1% ในป 2550) 
  
เม่ือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวรนุแรงขึ้น กางสงออกสินคาเเละบริการก็หดตัว 8.7%ในชวงไตรมาสที ่4 ของป 
2551 หลังจากที่เตบิโตไดดีในชวง 3 ไตรมาสเเรก การสงออกบริการเติบโตเพียง 3.2% ในป 2551 ซึ่งต่ํา
กวาปกอนหนาเกือบครึ่งหนึ่ง จํานวนนักทองเที่ยวลดลง 1.3% อันเปนผลมาจากความวุนวายทางการเมือง
เเละการปดสนามบิน และจํานวนที่ลดลงของนักทองเที่ยวจากประเทศอุตสาหกรรมหลักที่กําลงัเขาสูภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย 
 



การสงออกที่แทจริงลดลงไป 9.0 %ในไตรมาสที่ 4 อันเปนผลมาจากการชะลอตวัของอุปสงคทั่วโลกและการ
ปดสนามบิน การสงออกเครื่องจักรและอุปกรณการขนสงไดรับผลกระทบมากที่สุด ตามมาดวยสินคาใช   
เเรงงานและทรัพยากรเปนหลัก อยางไรก็ดี เน่ืองจากการขยายตวัอยางเเข็งเกรงของสินคาสงออกในชวงครึ่ง
เเรกของป 2550 โดยเฉพาะขาว มันสําปะหลัง และคอมพิวเตอร ทําใหการสงออกที่แทจริงของทั้งปขยายตัว
ลดลงเพียง 6.0% จาก 6.7% ในป 2550 
 
การนําเขาสินคาเเละบริการลดลงในไตรมาศที่ 4 อันเปนผลมาจากอุปสงคภายในประเทศที่ออนตัวลง กอน
หนานี้ ภาคอุตสาหกรรมไดเพ่ิมการนําเขาวตัถุดิบ เชน สินคาโลหะและเคมีภัณฑ จากการคาดการณวา
เศรษฐกิจจะเติบโตอยางตอเน่ือง ดังนั้นการนําเขาที่แทจริงของทั้งปจึงเพ่ิมขึ้น 7.5% เเมวาจะหดตัวใน
ไตรมาสที่ 4 การหดตัวของการสงออกสุทธิทําใหการเติบโตของ GDP ลดลงไป 0.2% ตางกับเม่ือป 2550 ที่
การสงออกสุทธิเปนแรงขบัเคลื่อนสําคญัของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 
อัตราการเตบิโตของการลงทุนภาคเอกชนลดลงอยางตอเน่ืองตั้งเเตไตรมาสที่2 ของป 2551 และหดตวั      
1.3% ในไตรมาสที่ 4 ความไมเเนนอนทางการเมืองประกอบกับการชะลอตวัของเศรษฐกิจทั้งในเเละ
ตางประเทศไดกัดกรอนความเชื่อม่ันทางธุรกิจ อยางไรก็ดี ภาคการกอสรางที่เขมเเข็งในชวงครึ่งเเรก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สงผลใหอัตรการเตบิโตของทั้งปของการลงทุนภาคเอกชนอยูที่ 
3.2% เพ่ิมขึ้นจาก 0.6% ในป 2550 การลงทุนเปนแรงขบัเคลื่อนของการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในป 
2551 มากกวาครึ่ง 
 
ตางจากองคประกอบของ GDP ดานอ่ืนๆ การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัในไตรมาสที่ 4 และขยายตัว 
2.5% สําหรับทั้งป เพ่ิมขึ้นจากการเติบโตเพียง 1.6% ในป 2550 ดัชนีตลาดหลักทรัพยลดลง 48% ในป 
2551 การขยายตัวของการบริโภคเห็นไดชัดในจําพวกสินคาคงทน เชน รถยนต รถจักรยานยนต และ
อุปกรณอิเล็คทรอนิกส อัตราเงินเฟอที่ชะลอตัวลงและนโยบายการเงินเเบบขยายตวัชวยสนับสนนุการใชจาย
เพ่ือการบริโภคในชวงครึ่งหลังของป สินเชื่อเพ่ือการบริโภคยังคงขยายตัวในปที่เเลว เม่ือเทียบกบัสินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรม 
 
ในดานอุปทาน มีเพียงภาคการเกษตรที่ยงัคงเติบโตไดดีในป 2551 โดยขยายตวั 5.1% เพ่ิมขึ้นจาก 1.8% 
ในป 2550 สวนหนึ่งเปนผลมาจากราคาสินคาเกษตรทีสู่งขึ้นในชวงครึ่งปเเรก ผลผลิตขาว น้ํามันปาลม ยาง 
และมันสําปะหลัง เพ่ิมสูงขึ้นมาก อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมการผลิตชะลอการเตบิโตลงไปอยูที่ 3.9% จาก 
6.2% ในปกอนหนา โดยชะลอตัวลงอยางมากในชวงครึง่หลังเน่ืองจากความเชื่อม่ันทางธุรกิจเเละการสั่งซ้ือ
สินคาลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สินคาอิเล็คทรอนิกส ปโตรเคมี และเครื่องหนัง ภาคบริการเตบิโตเพียง 
1.2% จาก 4.7% สวนใหญเปนผลมากจากความวุนวายทางการเมืองเเละการชะลอตัวของภาคการทองเที่ยว 



ภาคการโรงเเรมและรานอาหาร การคมนาคม คลังสินคา การสื่อสาร และการคาสงเเละคาปลีกลดลงอยาง
มากในชวงครึง่หลังของป 
 
สําหรับภาคนอกประเทศ การสงออกสินคาที่ลดลงในชวงครึ่งหลังของป ทําใหดุลการคาเกินดุลลดลงไปอยูที่ 
237 ลานดอลลาร ซึ่งถือเปนจํานวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับตวัเลขของปที่เเลวที่ 11.6 พันลานดอลลาร ดุล
บริการ ดุลรายรับเเละดุลเงินโอน ขาดดุลรวมกัน 416 ลานดอลลาร สวนหนึ่งเปนผลมาจากการลดลงของ
รายไดจากการทองเที่ยว ดุลบัญชเีดินสะพัดเปลี่ยนจากเกินดุลในป 2550 มาเปนขาดดุลเล็กนอย (0.1% ของ
GDP) ในป 2551 เม่ือรวมการไหลเขาของเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ในชวงครึง่เเรกของป 
กับการไหลออกสุทธิของการลงทุนใน Portfolio (เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจและการลดลงของราคาหลักทรัพย
ในประเทศ) ในชวงครึ่งหลังของป เงินทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น 27.5% ไปอยูที่ 108.3 พันลาน
ในชวงปลายป 2551 (รูปภาพ 3.30.5) ซึ่งเทียบเทากับการสงออกประมาณ 9 เดือน 
 
สถาบันการเงนิในประเทศถอืครองสินทรัพยที่มีปญหาของสถาบนัการเงินตางประเทศนอยมาก สินทรัพย
เหลานี้ ถือเปนเพียง 0.5% ของสินทรัพยรวม นอกจากนี้ ไดมีการขยายการประกันเงินฝากเปนการทั่วไป
ออกไปถึงป 2554 จึงทําใหความเชื่อม่ันในภาคสถาบันการเงินยังคงเขมแข็ง ตัวชี้วดัหลักๆ เชนอัตราความ
เพียงพอของกองทุน (15.3% ในเดือนกันยายน 2551) และ NPL ตอสินเชื่อทั้งหมด (5.3% ในเดือนธันวาคม 
2551) ชี้ใหเห็นวาสถานะของสถาบันการเงินยังดีอยู อยางไรก็ดี การชะลอตวัของเศรษฐกิจอาจสงผลตอ
คุณภาพของลูกหนี้ และสถาบันการเงินอาจไมยอมปลอยกูงายนัก 
 
อัตราเงินเฟอเรงตัวขึ้นไปอยูระดับสูงสุดในรอบ 11 ป อยูที่ 9.2% ในเดือนกรกฎาคม เปนผลมาจากราคา
น้ํามันและอาหารที่เรงสูงขึน้  เม่ืออัตราเงินเฟอพ้ืนฐานเรงตัวขึ้นไปสูงกวากรอบเงินเฟอของธนาคารแหง
ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 2 ครั้ง ใน
เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ไปอยูที่ระดับ 3.75% อัตราเงินเฟอทัว่ไปลดต่ําลงอยางมากในชวงครึ่งหลังมา
อยูที่ระดับ 2.8% ในเดือนธนัวาคม เน่ืองจากราคาน้ํามันและอาหารปรับตวัลดลง และอุปสงคภายในประเทศ
ชะลอตวั  ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรบัเปลี่ยนนโยบายมาลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในชวงระหวาง
ธันวาคม 2551 ถึงกุมภาพันธ 2552 เหลอื 1.5% ทั้งป 2551 อัตราเงนิเฟอเฉลี่ยอยูที่ 5.5%  
 
แนวโนมเศรษฐกิจไทย 

 
การคาดการณเศรษฐกิจอยูบนพื้นฐานวารัฐบาลปจจุบนัจะมีเสถียรภาพ และบริหารงาตลอดชวงเวลา
คาดการณ และดําเนินนโยบายทางการเงินการคลังแบบขยายตัว  ในเดือนมกราคม 2552 รัฐบาลไดอนุมัติ
งบประมาณเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจเปนวงเงิน 116.7 ลานบาท โดยสําหรับภาคครัวเรือน มีการใหเงิน



ชวยเหลือกับผูมีรายไดนอย การฝกอบรมสําหรับผูวางงาน การเรียนฟรีและการบริการสุขภาพ รัฐบายยังได
ขยายระยะเวลามาตรการทีอ่นุมัติไปในปที่แลว รวมถึงการใชไฟฟาและน้ําฟรีสําหรบัครอบครวัรายไดต่ํา 
และรถเมลฟรี สําหรับภาคธรุกิจ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจไดรวมถึงเงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับกิจการ
ทองเที่ยวขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน 
  
รัฐบาลยังไดอนุมัติมาตรการภาษีวงเงิน 40 ลานบาท โดยมีกลุมเปาหมายคือธุรกิจขนาดเล็ก ธรุกิจทองเที่ยว 
อสังหาริมทรัพย และ เครดิตระยะสั้นวงเงิน 200 ลานบาท สําหรับรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเปนการเพิ่มเงินรายได
ภาคการเกษตร รัฐบาลจะรับประกันราคาสําหรับพืชผลหลัก ในสวนของโครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญที่มี
การเตรียมการมาหลายปแลวน้ัน รัฐบาลจะดําเนินการในสวนของรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่ม 
หน่ึงสายในครึง่ปแรกและอีกหนึ่งสายในชวงครึ่งปหลัง 
 
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจดังกลาวจะชวยลดการชะลอตัวของเศรษฐกจิได แมวา จะไมสามารถชวยให
เศรษฐกิจขยายตัว การขาดดุลงบประมาณ เพ่ิมสูงขึ้นเปน 5% ของ GDP ซึ่งจะมีการชดเชยการขาดดุลทั้ง
จากแหลงในและนอกประเทศ ในชวงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมการเบกิจายยังทําไมไดตามเปา เน่ืองจาก
ปญหาทางการเมือง ในขณะที่รายไดจัดเก็บไดนอยกวาเปาหมาย สําหรับป 2553 รัฐบาลตั้งงบประมาณขาด
ดุลประมาณ 4%ของ GDP  
 
การบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัว เน่ืองจากเงินเฟอลดต่ําลง และมาตรการตางๆ สําหรับภาค
ครัวเรือน อยางไรก็ดี การอัตราการขยายตัวจะต่ํากวาในป 2008 เน่ืองจากความเชื่อม่ันของผูบริโภคต่ํา 
ปญหาในตลาดแรงงาน ราคาหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยที่ลดลง และรายไดภาคการเกษตรที่ลดลง  
 
การลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะหดตัว เน่ืองจากอุปสงคที่ลดลงทั้งในประเทศและตางประเทศ การใชกําลัง
การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงอยูที่ระดับ 57.1% ในเดือนมกราคม 2009 จึงทําใหไมมีความจําเปนในการ
ขยายกําลังการผลิต แมวาธนาคารแหงประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอยางมาก สถาบันการเงิน
ยังคงระมัดระวังอยางมากในการปลอยสนิเชื่อ เน่ืองจากวิกฤติการณทางการเงินโลกและการคาดการณวา
กําไรธุรกิจจะลดลงจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจใประเทศ 
 
เม่ือผนวกปจจัยตางๆ เขาดวยกัน อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยในป 2552 คาดวาจะหดตัว 2% 
เปนการหดตวัครั้งเเรกนบัแตหดตัว 10.5% ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจในป 2541 ผลจากการหดตัวน้ี อาจทําให
จํานวนคนวางงานเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 2 ลานคน ในป 2552 การขยายตัวทางเศรษฐกิจนาจะดีขึ้นในป 2553 
โดยคาดวาจะขยายตวัประมาณ 3% หากเศรษฐกิจโลกฟนตัวตามทีค่าดไว และรฐับาลมีการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น
ตามที่ประกาศไว 



ในดานอุปทาน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดวาจะหดตัว เน่ืงอจากการสงออกที่ย่ําแยเเละอุปสงคในประเทศ
ที่ออนแอ ภาคการกอสรางจะหดตัวเนื่องจากความไมม่ันใจของผูบริโภคและภาคธุรกิจ ประกอบกับการ
ปลอยสินเชื่อที่ระมัดระวังมากขึ้นของสถาบันการเงิน ภาคการบริการจะไดรับผลกระทบจากจํานวน
นักทองเที่ยวที่ลดลงเเละการใชจายที่ลดลงของผูบริโภค ผลผลติภาคการเกษตรจะเพิ่มขึ้นเเตไมเขมแข็ง
เทากับเม่ือป 2551 อันเปนผลมาจากราคาสินคาเกษตรที่ลดลง 
 
การสงออกสินคาหดตัว 25.3% ในเดือนมกราคม และ 11.3% ในเดือนกุมภาพันธจากปที่เเลว การนําเขา
สินคาหดตัวอยางมาก  36.5% ในเดือนมกราคมและ 40.3 ในเดือนกุมภาพันธ สําหรับทั้งปคาดวาการ
สงออกสินคาจะหดตัว 18%  และการนําเขาสินคาจะหดตัว 28% เน่ืองจากอุปสงคภายในประเทศที่ออนแอ 
และการสงออกที่หดตัว  ดุลการคาจะเกินดุลมากถึง18,000 ลานดอลลารสหรัฐ ดุลบัญชีเดินสะพดัคาดวาจะ
เกินดุลถึง 8.0% ของ GDP ในปนี ้และ 4.5% ในปหนา  
 
ดัชนีราคาผูบริโภคลดลง 0.3 % ใน 2 เดือนเเรกของป 2009 จากปกอนหนา อันเนื่องมาจากราคาน้ํามันที่
ลดลง ในทั้งป 2552 อัตราเงินเฟอเฉลี่ยคาดวาจะอยูที่ประมาณ 0.5 % ทั้งน้ีเน่ืองจาก ราคาน้ํามันและราคา
สินคาเกษตรที่ลดลงจากป 2551 และความอุปสงคภายในประเทศทีอ่อนแอซึ่งทําใหผูผลิตไมสามารถเพิ่ม
ราคาของสินคาและบริการไดเทาไรนัก ดัชนีราคาสินคาผูบริโภคคาดวาจะติดลบในบางเดือน ในป 2553 
อัตราเงินเฟอเฉลี่ยคาดวาจะอยูที่ 1.5% เม่ือเศรษฐกิจฟนตัว 
 
การคาดการณเศรษฐกิจดังกลาวมีความเสี่ยงใน 2 ประการคือ หากประเทศอุตสาหกรรมตกอยูในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยนาน จะทําใหการสงออกทั้งสินคาเเละบริการหดตวัมากกาวาทีค่าดไว ซึ่งก็จะทําใหอุปสงค
ในประเทศออนแอตอเน่ืองไปอีก และ GDP จะหดตัวมากกวาที่คาดไว ความไมแนนอนทางการเมืองเปน
ความเสี่ยงอีกปจจัยหนึ่ง ซึ่งจะทําใหการใชจายลาชาลงและจะกระทบการฟนตัวของเศรษฐกิจอยางมาก 
 
ความทาทายในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ในระยะสั้น ความทาทายคอืการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ไดประกาศไปแลวใหไดผลอยางแทจริง 
ซึ่งหมายความวารัฐบาลจะตองมีการเบิกจายที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังตองเรงลงุทนในโครงสรางพื้นฐาน
ที่ไดลาชาไปกวา 3 ป อันเปนผลมาจากความไมม่ันคงทางการเมือง 
 
การศึกษาของธนาคารโลกซึ่งประเมินบรรยากาศการลงทุนของไทยในป 2551 พบวาการลงทุนของ
ภาคเอกชน มีอุปสรรคมาจากกฏระเบียบภาครัฐที่มีมากเกินไปและไมชัดเจน การขาดแรงงานที่มีคุณภาพ 
และความไมพอเพียงของสาธารณูปโภคพื้นฐาน รัฐบาลจําเปนตองลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรักษา



ความสามารถในการแขงขันของไทยในระยะยาว การใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนในสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานจําเปนตองมีการปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ เพ่ือใหเอ้ือตอกิจกรรมการรวมทุน  ซึ่งจะชวยลดความ
กดดันตองบประมาณ และทาํใหรัฐบาลมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอที่จะใชสําหรับการศึกษาและการ
พัฒนาแรงงาน  
 
หน้ีสาธารณะตอGDP คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 43% ในป 2552 ซึ่งยังมีชองใหรัฐบาลกูยืมไดอยูอีก เน่ืองจาก
กรอบความยัง่ยืนทางการคลังอยูที่ 50% ของ GDP นอกจากนี้ เงินสํารองระหวางประเทศยงัอยูในระดับสูง
ขึ้นและหนีต้างประเทศอยูในระดับต่ําทีป่ระมาณ 24% ของ GDP  
 
ถาเศรษฐกิจโลกฟนตวัไดไมดีนัก รัฐบาลอาจพิจารณาใชงบประมาณขาดดุลตอเน่ืองไปอีก และอาจกอหน้ี
สาธารณะเกินกรอบความยัง่ยืนทางการคลังไดหากจําเปน เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกจิ  และเม่ือ
เศรษฐกิจเติบโตในระดับที่อยูตัว รฐับาลกค็วรลดการใชงบประมาณขาดดุลและการกอหน้ีใหอยูในระดับของ
ความยั่งยืนทางการคลังตอไป  
 
ยังมีความทาทายอีก 2 ประการสําหรับประเทศไทย ประการเเรก หากเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัตอเน่ือง
ยาวนาน ปญหาการวางงานจะเปนปญหาใหญ รัฐบาลจําเปนตองพิจารณาเรื่องโครงขายความปลอดภัยทาง
สังคม (social safety net) อยางจริงจัง ทั้งในระยะสั้นเเละระยะยาว ประการที่ 2 แมวาระบบสถาบันการเงิน
ยังคงเขมแข็ง ณ ขณะนี้ เศรษฐกิจทีช่ะลอตัวยาวนาน จะทําใหมีการเพิ่มของหนี้ที่ไมกอรายไดมากขึ้น และ
จะกระทบตอสถานะของสถาบันการเงิน 
 
 
 
  
 


